17 april 2018
Hellevoets Effect 1 heeft de voorjaarscompetitie met een mooie 4-1 overwinning
afgesloten (2e klasse D duocompetitie). Tegenstander De Beer 1 keerde met een
1-4 nederlaag terug naar Rozenburg ZH.
De twee kopmannen openden de wedstrijd: Onno Blok (HE) en Peter Coppejans
(DB). Toch wel verrassend verloor Onno in straight games van Peter: 0-3 (5-11,
7-11, 7-11). Daarna was Arno Ynzonides Krijn Harteveld duidelijk de baas: 3-0
(11-8, 11-5, 11-2). De stand was weer gelijk: 1-1.
Het dubbelspel ging weer naar Hellevoets Effect. Na verlies van de eerste game
(7-11), trokken Onno en Arno de wedstrijd duidelijk naar zich toe: 11-6, 11-4,
11-4.
Na de pauze was Onno Blok veel te sterk voor Krijn Harteveld: 11-3, 11-4, 116. Omdat Arno in de slotwedstrijd met goed spel Peter Coppejans versloeg (711, 11-7, 11-6, 11-9) kwam de eindstand op 4-1 in Hellevoets voordeel.
Hierdoor sloot het team een leerzaam seizoen in de tweede klasse van de
duocompetitie af. Samen met De Beer degradeert Hellevoets Effect naar de
derde klasse. In het najaar de kans om de 2e klasse-plek weer te heroveren....

Hellevoets Effect 2 heeft gisteren de inhaalwedstrijd tegen De Beer 4 met 3-2
gewonnen. Deze wedstrijd in de 5e klasse L van de duocompetitie was de laatste
kans op het kampioenschap. Daarvoor moest echter met 5-0 gewonnen worden.
Hellevoets Effect 2 begon uitstekend aan de wedstrijd. Addo Koning versloeg
Robin Kindermans met 3-0 (11-7, 11-8, 11-9). Henk Brongers kwam ook goed
uit de startblokken. Na twee nipt verloren games (11-13, 7-11) won Henk de
derde game tegen Michael de Vries overtuigend: 11-1. In de vierde game was
Michael Henk toch nog de baas: 5-11. De eerste plaats op de eindranglijst was
hierdoor definitief uit het zicht! Geen kampioenschap en promotie voor ons
team.
Het dubbelspel (Addo/Henk) bracht Hellevoets Effect weer op voorsprong. Met
gedegen spel werden Robin en Michael verslagen: 11-5, 11-9, 7-11, 11-8.
Na de pauze won Addo ook zijn tweede enkelspel van de avond. Na verlies in de
eerste game (8-11), name Addo een 2-1 gamevoorsprong (11-5, 11-7). De vierde
game ging weer naar Michael (7-11) zodat er een allesbeslissende vijfde game
aan te pas moest komen. Daarin toonde Addo vorm en karakter. Met 11-8 won
hij en met een brede glimlach nam Addo de felicitaties van Michael in
ontvangst.

In de slotpartij opnieuw vijf lange games. Henk en Robin waren aan elkaar
gewaagd en wisten om de beurt een game naar zich toe te trekken. In de laatste
game nam Robin echter definitief afstand van Henk. Robin versloeg onze
"krijger" met maar liefst 3-11 in de laatste game. Hiermee kwam de definitieve
eindstand van 3-2 op het scorebord.

